Vacature: Stage HBO / MBO Civiele techniek / Infra
Voor onze afdeling Bedrijfsbureau zijn wij op zoek naar enthousiaste stagiair. Volg jij een
opleiding Civiele techniek / Infra of Watermanagement? Lees dan gauw verder!
(Let op: het betreft géén afstudeerstage)
Werkzaamheden
Je komt te werken op de afdeling Bedrijfsbureau (of Uitvoering) op in ons kantoor in
Maasland. De afdeling Bedrijfsbureau is verantwoordelijk voor de calculatie,
werkvoorbereiding en inkoop van de projecten. De afdeling wordt gevormd door 6
medewerkers die zich o.a. bezig houden met lichtfunderingstechnieken, schuimbeton,
funderingsherstel, etc. Voor de periode van minimaal 10 weken (maximaal 6 maanden)
verken jij het gehele werkproces. Van de calculatie in de beginfase, de tussentijdse financiële
projectbewaking tot en met de uitvoering van het project.
Concreet zullen jouw werkzaamheden bestaan uit:
• Calculatie (offertes aanvragen, werkomschrijvingen maken, calculeren van projecten)
• Werkvoorbereiding (plannen opstellen, rechterhand uitvoering)
• Tekenwerkzaamheden
• Inkoop (onderhandelen leveranciers en onderaannemers)
Daarnaast zul je (incidenteel) de afdeling Uitvoering ondersteunen in:
• Assistentie uitvoerder (maatvoering, afroepen materialen, projectadministratie,
termijnstaten opstellen, leidinggeven personeel)
• Diverse werkzaamheden
Jouw profiel
Je volgt een HBO of MBO opleiding op het gebied van Civiele techniek / Infra,
Watermanagement of aanverwant. Je bent beschikbaar voor minimaal 10 weken, voor 32-40
uur in de week. Je kunt je vinden in onze manier van werken (recht door zee, betrouwbaar,
flexibel) en bent niet bang om te leren door te doen.
Wat bieden wij?
• Professionele begeleiding
• Prettige werksfeer
• Uitdaging door de vele disciplines en roulatie in werkzaamheden
• Ondersteuning in jouw ontwikkeling
• Marktconforme vergoeding
Met een begeleider ga je aan de slag met jouw Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). Aan het
einde van je stage vindt er een eindevaluatie plaats waarin je kwaliteiten en mogelijkheden
uitgebreid aan bod komen en worden verwerkt in een zogeheten 'competentiekaart'. Deze
kun je goed gebruiken voor toekomstige sollicitaties.
Van Dijk Maasland - Een bedrijf van Hollandse bodem
Met een historie van 60 jaar zijn we uitgegroeid tot een gerenommeerd bedrijf met zo'n 100
medewerkers. Een bedrijf dat z'n wortels heeft in de grond-, weg- en waterbouw, maar dat
inmiddels ook een groot aantal aanverwante werkzaamheden tot de kernactiviteiten mag
rekenen: lichtfunderingstechnieken, funderingsherstel, productie en verwerking van
schuimbeton, milieutechniek, groenvoorziening, buitenruimte management en civiele- en
utiliteitsbouw.
Als bedrijf van Hollandse bodem zijn wij in onze manier van werken recht door zee,
betrouwbaar en flexibel. Van Dijk biedt een bedrijfscultuur waarin je echt betrokken wordt bij
het werk. Er is volop uitdaging in je werkzaamheden en er heerst een gezonde balans tussen
zelfstandig werken en ondersteuning hierbij. Hierdoor kun jij je optimaal ontwikkelen en word
je klaargestoomd voor het begin van jouw carrière!
Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan je motivatie en CV naar info@vdijk.nl t.a.v. Marco Mabélis. Eerst bellen mag
uiteraard ook via 010 599 18 18.
Meer informatie?
Check www.vdijk.nl en lees de verhalen van degenen die jou voorgingen!

